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KRISZTUSBAN SZERETETT TESTVÉREK!
Advent, az Úr Jézus Krisztus születésünnepére készülünk. Istenünk kegyelme, jelenléte által az Ő békéjét, szeretetét, megbocsátását, boldogságát akarja nekünk adni. Készüljünk, hagyományaink szerint, imádságos lélekkel, bűnbánattal, szeretetteljes
jócselekedetekkel, mellőzve a zenés, táncos mulatságot. A megtestesült Ige égi édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária példája és
közbenjárása segítsen jól felkészülni az Úr Jézus születésünnepére, a vele való boldogító találkozásra.
Kegyelemteljes készülődést kívánok, Kémenes Csaba plébános.

’56-RA EMLÉKEZÜNK
Alapítványunk pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz az őszi

1956-os megemlékezések méltó
megünneplésére. A pályázat lebonyolítására 441.800,- Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesítették Alapítványunkat.

A projekt keretében előadások
meghallgatásával, projekt versennyel és egy Terror Házába
szervezett kirándulással emlékezünk meg 1956-ról.
					
Gácsér Béláné
kuratóriumi elnök
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RÖVIDESEN MEGÚJUL A DEÁK FERENC UTCA
JELENLEG LEGROSSZABB ÚTSZAKASZA
Mindannyiunk előtt közismert, hogy Medgyesegyháza és Bánkút belterületi útjainak jelentős része nagyon rossz állapotban van, felújításuk indokolt. Az útépítések, útjavítások költsége jelentősen megnövekedett, ezért
szinte teljesen lehetetlen azokat saját, kizárólag az Önkormányzat illetve
a lakosok szerény forrásaiból megvalósítani. Egyedüli megoldás a kitartó
pályázat készítés és benyújtás. Így történt ez a Deák Ferenc utca esetében
is, ahol a legrosszabb szakasz felújítására már több éve rendszeresen nyújtottunk be pályázatot.
Az idei évben is, egyhangúan támogatta a Képviselő testület, hogy készítsünk, illetve nyújtsunk be pályázatot a Belügyminisztériumhoz a fent
említett útszakasz aszfaltburkolatának felújítására. A napokban érkezett
meg a „Támogató okirat”, amelyben arról értesített a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, hogy az útfelújításhoz 14 999 048 Ft.
vissza nem térítendő támogatást biztosít. Az útfelújításhoz a Képviselő
testület „önerőként” településünk költségvetéséből további 2 646 891
Ft-t biztosít, így összesen 17 645 939 Ft. áll rendelkezésre a pályázatban
megjelölt 700 m új aszfaltburkolat építésére. A nyertes pályázatért köszönet illeti a Képviselő testületet, hogy biztosították a szükséges, jelentős
összegű „önerőt”, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, akik a szakszerű
pályázatot elkészítették, Simonka György országgyűlési képviselőt, aki
segítette, és a döntéshozók előtt képviselte a pályázatot, valamint a Belügyminisztériumot, hogy biztosították az igényelt összeget! A szokásos
előkészítések, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a beruházás
várhatóan 2017. I. félévében valósulhat meg.
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester
A BELÜGYMINISZTER 2 085 975 FT. TÁMOGATÁSA
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSÁHOZ
Medgyesegyháza Képviselő testülete pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz szociális rászorultság alapján biztosítandó tüzelőanyag,
konkrétan barnaszén biztosításához.
Az elmúlt napokban a kézhez kapott „Támogató okiratból” örömmel értesültünk arról, hogy a Belügyminisztérium méltányolva a pályázatban
megfogalmazott és indokolt kérelmünket 2 085 975 Ft. támogatást biztosít a vásárláshoz. A támogató okirat szerint a fenti összegből 657 mázsa,
barnakőszenet vásárolhatunk a legjobb áron ajánlatot tevő cégtől.
A támogatás odaítélése a benyújtott igények, anyagi- szociális helyzet
illetve rászorultság alapján történik. A tüzelőre igények benyújthatók a
Polgármesteri Hivatalban, amelyeket a hatályos jogszabályokra, valamint a helyi rendeletre figyelemmel, a Szociális Bizottság illetve a
Képviselő testület bírál el.
Bízom abban, hogy a Belügyminisztérium és a Képviselő testület támogatásának köszönhetően a legrászorultabbaknak segítséget nyújthatunk a téli tüzelő egy szerény részének a biztosításához.
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester

Medgyesegyháza Október 6 lkt.
65m2-es 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, összkomfortos,
harmadik emeleti lakás a „B” tömbben
garázzsal együtt eladó.

Irányár: 7,3 millió forint!
Érd.: 06-30/336-69-01

SAJTÓANYAG
DÉL-BÉKÉS
JÖVŐJÉÉRT SZÖVETSÉG
Mérnök- és informatikai képzés
a Kodolányin Naprakész tudással
Dél-Békésben
Újabb előrelépés történt az oktatás és a munkaerőképzés területén Dél-Békésben, egy éves előkészítő
képzés indult a Kodolányi János Főiskolán helyi cégekkel történő együttműködés keretében. A cél felkészítés a műszaki felsőoktatásban zajló továbbtanulásra. A Dél-Békés Calendula IT Konzorcium keretében
infokommunikációs program is indul Orosházán.

TÁJÉKOZTATÁS
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐ IGÉNYLÉSÉRŐL
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére szociális célú tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatást biztosít.
Jogosultsági feltételek:
•
•

családos esetén: akinek a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
100 %-át (28.500.- Ft-ot) nem haladja meg,
egyedül élő esetén: a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át (42.750.- Ft-ot) nem haladja meg,

•

a képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján (krízishelyzet, súlyos betegség, magas gyógyszerköltségek, stb.) a fent említett felső jövedelemhatártól a támogatás megítélése során eltekinthet, de a rendkívüli méltánylást
érdemlő körülményeket az igénylőnek igazolnia szükséges,  

•

aki az általa lakott lakás fűtését szilárd tüzelésű (fa/szén)
fűtőberendezéssel biztosítja és erről nyilatkozatot tesz.

Igénybejelentés: az arra rendszeresített nyomtatványon a polgármesteri hivatalban Dancsikné Mile Ritánál, akinél a szükséges
nyomtatványok is beszerezhetők.
A jövedelemnyilatkozatot illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást csatolni szükséges.
Az elbírálásnál előnyt élvez a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy lakhatási támogatásra jogosult személy, illetve aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
(gyermekeket) nevel.
Az igényeket legkésőbb 2016. december 05. napjáig lehet benyújtani. A jogosultságról a Képviselő-testület Szociális és Oktatási Bizottsága 2016. december elején határozatban dönt.
dr. Kormányos László
jegyző

november
A hátrányos helyzetű térségben élőknek is jár a magas szintű képzés, annak érdekében, hogy a későbbiekben azt helyben kamatoztassák, növelve
Dél-Békés megtartó erejét – vallják a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagjai.
A hosszú hónapok munkájának köszönhetően újabb, évek óta fennálló problémát orvosolhatnak: egy éves előkészítő képzés indult a Kodolányi János
Főiskolán annak érdekében, hogy a helyi cégek széleskörű ismeretekkel és
tapasztalatokkal, de diplomával nem rendelkező dolgozói bekerülhessenek a
felsőoktatásba. A műszaki továbbtanulás érdekében matematika és informatika területén oktatnak. Az előkészítő program után a jelöltek a Dunaújvárosi Egyetem mérnök képzésében tanulhatnak.
– A Kodolányi János Főiskola több mint felsőoktatási intézmény, komplex
feladataink vannak. Oktatási tevékenységünk alapvetően munkaerőképző,
megtartó és akár idevonzó tevékenységet is jelenthet, ezért a jogszabályok adta lehetőségekkel élve, a cégeket megkérdezve próbálunk segíteni
a térségnek, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagjaként. Jelen esetben egy
mérnökképző programról van szó Orosházán – emeli ki Dr. Szabó Péter,
a főiskola rektora, hozzátéve, a képzéseket minden esetben az igényeknek
megfelelően, helyi kollégák bevonásával, előre egyeztetett programmal bonyolítják le.
A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség célkitűzése, hogy gyakorlatorientált és
használható tudást adó oktatást biztosítson a térség számára. A Dél-Békés
Calendula IT Konzorcium tagjaként központi feladatának tartja a munkáltatói igényeket is figyelembe vevő képzési rendszer kialakítását, elősegítve
a felzárkózást.
Több tízezer informatikus állás betöltetlen hazánkban,
ez a terület lehet
Dél-Békés egyik
kitörési pontja. A
cél, hogy olyan jövőképet nyújtsunk
a komplex térségfejlesztési koncepció, a Calendula
Terv által, mely a
fiatalok térségben
maradását biztosítja – emeli ki a Szövetség elnöke, a térség országgyűlési képviselője, Simonka György.
A székhelyét Orosházára áthelyező Kodolányi János Főiskolán rövidesen
infokommunikációs program is indul minősített oktatókkal.
Kapcsolat:
calendulaterv.kommunikacio@gmail.com

RAJZPÁLYÁZATI
SIKER
Bereczki Csilla 4.osztályos tanuló a már sokak
által ismert „Kékhajú
lány” című képével egy
újabb sikert ért el. A nyereménye kicsit később érkezett meg, így most szeretnénk neki gratulálni
az elért eredményhez.
Gácsér Béláné
felkészítő tanár

november
A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A
KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

dőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó
munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a
1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat
talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást,
olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon.
Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek
végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok
nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében
valósul meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal.
A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések
utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök
esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente
történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal
a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott
időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot,
amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási
díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem
ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az
ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését,
illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid érzékelő műkö-

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI SZÜLŐK, SPORTOLÓK, SPORTBARÁTOK.
TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI POLGÁROK!
A Medgyesegyháza S.E. körül kialakult helyzet miatt úgy gondolom,
hogy tájékoztatási jelleggel írok pár sort a hitelesség miatt.
A kezdetekről pár gondolat. 2013. júniusában, amikor elvállaltam az
újjáalakuló labdarúgó szakosztály vezetését többed magammal és az
akkori városvezetéssel megtaláltuk a közös hangot és teljes egyetértésben arra az elhatározásra jutottunk, hogy öt éven belül visszajuttatjuk városunk felnőtt labdarúgását az őt megillető helyre a megye
térképén.
Az első évet arra szántuk, hogy megtapasztaljuk, van e igény városunkban újra a felnőtt labdarúgásra.
Az eredmények nem úgy alakultak, ahogy reméltük, de azt láttuk,
éreztük, hogy jó úton járunk.
A következő bajnoki idényben a játékos állomány már komolyabb terveket engedett szövögetni és kimondva kimondatlanul a Megyei III.
oszt. bajnokság megnyerését tűzte ki a szakosztályvezetés a játékosokkal egyeztetve.
Miután a 2014-2015-ös bajnokságot megnyertük jogot szereztünk az
osztályváltásra.
A 2015-2016-os bajnokságot már a Megyei II. osztályban kezdtük és
mivel a játékos állományunk egyben maradt valamint sikerült erősítenünk is így bár kissé visszafogottan, de a tabella első harmadába
vártuk a csapatot.
Örömünkre szolgált, hogy közben egyre több néző látogatta a mérkőzéseinket.
Feljutó csapatként végül is a dobogó harmadik fokára értünk legnagyobb örömünkre.
Az utolsó hazai mérkőzés után a szakosztályvezetés lemondott,
mert nem látta biztosítva a stabil működését a szakosztálynak Az
elnök kérésére a lemondás dátumát 2016. július első napjáig kitolta.
2016.06.11-én történt a lemondás.
Egyesületünk elnöke arra kérte a játékosokat is, hogy az átigazolási időszak kezdetéig (2016. június 1-30) ne ígérkezzenek el más sportegyesületekhez, mert megpróbálunk segítséget kérni a városvezetésétől.
Többszöri egyeztetés után a városvezetése a szakosztály mögé állt így
elhárult minden akadály a további sikeres szerepléstől.
A lemondott szakosztályvezetés ennek tudatában visszavonta lemondását és rendkívüli szakosztály értekezletet hívott össze 2016. június 25-re.
Megjelent 14 labdarúgó, az elnök és a szakosztályvezetése valamint
az edző.
Az elnök közölte a játékosokkal, hogy minden probléma megoldódott és mivel a M.L.SZ. megyei igazgatósága felkért bennünket az
osztályváltásra már csak azt kell eldöntenünk, hogy melyik osztályba
nevezzük a csapatot.
A játékosok és a vezetés is egyetértet abban, hogy továbbra is a Megye
II. osztályban versenyeztetjük a csapatot.
Ezután személy szerint megkérdeztünk minden labdarúgót a jövőjét
illetően.
Az elmondottak szerint egy labdarúgó gondolkozási időt kért, egy
labdarúgó tartós sérülése miatt közölte, hogy felhagy a játékkal, de
12 labdarúgó a szavát adta, hogy itt Medgyesegyházán képzeli el e
jövőjét, ezekhez csatlakozott még négy labdarúgó, akikkel telefonon
egyeztettem.
Teljes megnyugvással vettük tudomásul, hogy 16 labdarúgó tett ígéretet a közös folytatásra, ennek tudatában 2016.06.28-án neveztük a

csapatot a 2016-2017-es Megye II. osztályú bajnokságba.
Ami ezután történt arra a mai napig keressük a magyarázatot.
Ígéretük ellenére a következő héten több” játékosunk” próba játékra
ment különböző egyesületekhez.
Nem tudtuk mire vélni a kialakult helyzetet.
2016 július 10- én elindult a lavina.
Ezen a vasárnapon egy labdarúgó közölte, hogy elhagyja a csapatot,
amit a következő pár napban tíz követett.
A legszomorúbb az egészben, hogy három labdarúgó kivételével a facebookot használták üzengetésre még csak arra sem méltattak, hogy
személyesen közöljék a döntésüket.
Ezek után 2016.07.16-án ismét összehívtuk a labdarúgókat, amire sajnos már csak hét labdarúgó érkezett meg, ahol is két labdarúgó jelezte,
hogy el kíván igazolni.
A maradék játékosokkal és vezetéssel egyeztetve úgy döntöttünk, ezután visszavonjuk a csapat nevezését.
Röviden ennyi történt. Az, hogy mi váltotta ki ezt a tömeges eligazolást az ígéretek ellenére sajnos nem tudjuk, mert senki sem állt elénk
és nem közölte a tette miértjét. Biztosan követtünk el mi is hibákat, de
akármit is tettünk azt mindig a szakosztály érdekeit szem előtt tartva
tettük.
Ennek tudatában kívánunk minden volt játékosunknak sérülés mentes sikeres pályafutást.
Tiszteletemet és köszönetemet szeretném kifejezni az elmúlt három
évben nyújtott anyagi támogatásért a volt polgármester úrnak Ruck
Mártonnak és az akkori képviselő-testületnek valamint dr. Nagy Béla
polgármester úrnak és a jelen képviselő-testületnek.
Nem utolsó sorban Major József, Tóth László, Búzás Tibor támogatását.
Tisztelt olvasó direkt nem írtam neveket nincs szükség arra, hogy az
ezer sebből vérző szakosztályt és annak vezetését ócsárolják, mint
ahogy azt tették a facebook-on.
Azt azért tudatni szeretném mindenkivel, hogy a labdarúgó szakosztály él. 60 gyermekkel korosztályos bajnokságokban veszünk részt és
nyugodtan kijelenthetem, hogy sikerrel.
Mivel lehetőség van sportfejlesztési támogatás iránti pályázat benyújtására, amivel Kft-k a Társasági adójuk 70%-át látványsportokra adhatják, mi is éltünk ezzel a lehetőséggel az elmúlt évben.
Ezúton is szeretném megköszönni a közreműködést Simonka György
Országgyűlési képviselő úrnak valamint Ruck Mártonnak, a Kertészek Földje Akciócsoport vezetőjének, akik segítségével 5.716.194 ft
érkezett az utánpótlás számlájára.
A támogatók:
Paprikakert TÉSZ Kft 3.000.000. ft.
Mentor Menedzsment Szolgáltató Kft 2.716.194. ft.
Citrullus HUN-POL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 400.000.ft.
Utiné és Társa Bt. 200.000.ft.
Bodza Patika Gyógyszer Kereskedelmi Bt. 200.000. ft.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Sportbaráti tisztelettel: Uhrin Pál Szakosztályvezető
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VARÁZSERDŐ ÓVODA HÍREI
Családi délutánunkat Hemingway idézetével nyitottuk meg:
„A sport megtanít, hogyan lehet győzni és hogyan kell emelt fővel veszíteni.
A sport tehát mindenre megtanít.”
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tőség, sőt közös játékra is.
A csoport 1 napos békéscsabai kiránduláson is részt vehetett. Jártak a Meseházban, a Csaba parkban, s a Center Moziban 3D-s filmvetítést is megtekinthettek.

Köszönjük Nyáriné Szlávik Mária, Herczeg Norbert, Nagy Antalné, Bacsáné Mezei Ibolya, Czene Tiborné, Dorogi Beatrix, Ferenczi Gábor, Gácsér
Béláné, Halászné Petrusán Emese, Horváth Diána, Liker Anna, Nyári István, Pleskonics Zsuzsanna, és Zipperer Viktor, munkáját!
Vermes Rita intézményvezető
Sportolni minden korban érdemes, de gyermekként létfontosságú és elhagyhatatlan! A sport alkalmas a hagyományok kiépítésére és ápolására, a
nemzeti színeket képviselve a hazafiasságra nevelésre is. A sporthoz kötött,
de edzésen túli közös élmények, mint a közös utazások, ünneplések, szórakozások, vereségek feldolgozása, eredmények közösség előtti dicsérete
mind-mind erősítik a jellemet. A sportolás közben egy olyan dolog történik,
ami a mai túlhajszolt, rohanó, aggódással teli informatikai világban igencsak
megbecsülendő. A rendezvényünknek is ez a célja a kellemes időtöltés mellett. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy ez a szép hagyomány ismét sikeres legyen!
Köszönöm Szöllősi Györgynek a kenyeret, Nagy Gergő és családjának Molnár Zsigmond és családjának, Laczó András és családjának a kenyérre valót,
Bollók Mihály és családjának az almát!
Köszönöm a szülőknek, hogy segítettek elkészíteni az uzsonnát! Mindig
akadnak jó páran, akik lelkes munkájukkal sokat tesznek a gyermekekért.
Köszönöm Kishonti Gergőnek Bora italnagyker, és Mozgáskorlátozottak
Egyesületének a támogatását.
Köszönöm Machnyicné Katikának a tombola tárgyakat. Köszönöm a
Medgyesegyházi településüzemeltetés Közhasznú nonprofit Kft-nek hogy
biztosították számunkra a sportcsarnokot és a Művelődési háznak a hangosítást. ….és végül, de nem utolsó sorban az óvoda dolgozóinak, hogy felkészítették a gyermekeket! A Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány az
Alföld Porcelán Edénygyár Zrt. felajánlásaként a következőket kapta:
150 db lapostányér, 150 db mélytányér, 150 db csésze, 150 db kistányér, 40
db sültes tál, 93 db kompótos tál.
Az adományt szívből köszönjük:
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda dolgozói és gyermekei.

ÁLMOK” - ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI
MŰHELY
A Békés Megyei CSEÖH szervezésében, a Medgyesegyházi Schéner
Mihály Általános Iskola és a Berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány
és AMI közreműködésével 2016. november 10-én Medgyesegyházán, a
Civilek Házában került megrendezésre az Álmok - élménypedagógiai
műhely. A program résztvevői , az iskolai tanítói ,és kulturális segítő
munkatársak , olyan módszertant, kreatív technikákat sajátíthattak el,
amelyek a szociális kompetencia fejlesztésére alkalmasak, a gyermeki látásmód megőrzése mellett a vizuális kommunikáció fejlesztését is
segítik. Köszönet mindenkinek az aktív részvételért! A tervek szerint ,
2017 tavaszán új helyszíneken folytatódik a program.
Köszönet a Békés Megyei Család , Esélyteremtési és Önkéntes Ház-nak
az anyagi támogatásért , és persze az előadónak, Török Zitának, aki
töretlen lelkesedéssel hozza az újabb és újabb ötleteket!
A Schéner Mihály Általános Iskola tanítói

ŐSZI ERZSÉBET NAPKÖZI TÁBOR
Iskolánk az őszi szünet napjaira is
kínált elfoglaltságot az érdeklődő
gyermekek számára. Pályázatot nyújtottunk be az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz,
nyertünk, így iskolánk 28 tanulója
Őszi Erzsébet Táborban vehetett részt.
A 3 napba sok minden belefért: volt
mézeskalács díszítés, agyagozás, vászonfestés, őszi kép készítése akvarell
ceruzás technikával és kosárfonás.
Angol nyelvi gyakorlásra is volt lehe-
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